
 

  
ESCOLA MONTEIRO LOBATO EIRELI 

 

LISTA DE MATERIAL 2021 

 
AGRUPADA II (3 ANOS) 
 

 AGUARDEM ORIENTAÇÕES SOBRE ENTREGA DOS MATERIAS NA ESCOLA.  

 

Qtd Papelaria 

02 Envelopes brancos, medindo 37 cm x 45 cm, para trabalhos de Arte 

02 Envelopes saco, na cor pardo, medindo 24 cm x 34 cm 

01 Caixa de giz de cera, com 12 cores 

01 Jogo de canetas grandes,hidrocor, com 12 cores (ponta grossa)  

01 Caixa de lápis de cor, formato triangular, com 12 cores e com apontador 

01 Caderno de desenho espiral, capa dura na horizontal com 80 ou 96 folhas, encapado contact azul 

50 Folhas de papel sulfite A3 (297mm x 420mm 75g/m²) 

01 Caixa de cola plástica colorida, com 6 cores 

02 Pastas azuis, transparentes, com grampo plástico, tamanho ofício 

02 Pincéis redondos n
o 
18, cabo curto 

01 Tubo de cola branca lavável de 500g 

02 Potes de massa de modelar de 150g 

01 Tesoura pequena, com ponta arredondada e identificada 

01 Pacote de papel escolar, com 32 folhas e 8 cores variadas A4 – 80g/m
2
 

01 Pote de tinta guache, de 250 ml, opção de cor primaria: amarela, azul turquesa e vermelha (apenas uma cor) 

01 Pacote com 100 folhas de papel sulfite branco (A4 210 x 297 mm, de 75g) 

01 Caixa de cola glitter, com 6 cores 

02 Apontadores com depósito para lápis grosso 

02 Pincéis chato nº14 cabo curto ou longo 

02 Sacos plásticos com 2 furos tamanho ofício 

01 Estojo com 2 divisórias 

01 Tapete liso e antiderrapante, marrom, medindo 60 cm x 40 cm (somente para alunos novos) ** 

Diversos 

01 Mochila pequena, medindo 30 cm x 25 cm x 10 cm, para transportar material diário  
(somente para alunos novos) ** 

01 Caixa de papelão, medindo 25 cm x 20 cm x 7 cm, encapada com Contact azul ** 
(somente para alunos novos) 

01 Avental plástico, na cor cristal transparente, amarrado nas costas (somente para alunos novos)** 

Projeto Conto em Casa 

02 Livros infantis, próprios para a idade, com figuras grandes e pequenos textos, encapados com plástico transparente 

01 Bolsa azul-marinho, com alça, medindo 32 cm x 25 cm, para o Projeto Conto em Casa 
(somente para alunos novos) ** 

Materiais Diversos 

01 Balde e pás simples 

01 Bolsa retornável de algodão cru (Presente da Mamãe)  Somente para alunos novos 

01 Camiseta de algodão preta         (Presente do Papai)      Somente para alunos novos 

 
 
Senhores Pais, 
 
 

 Todo material do ano anterior que estiver em bom estado, poderá ser utilizado; 

 Solicitamos que todo o material seja identificado; 

 ** Materiais à venda na Papelaria da Escola; 

 A necesserie/estojo pedido, será exclusivamente, para uso em 2021, seguindo o  protocolo da 
Vigilância Sanitária que orienta não fazer uso de materiais coletivos. 

 Os materiais específicos de Arte serão solicitados de acordo os projetos de propostas pedagógicas 
as serem desenvolvidos durante o ano letivo.  

 

 
Atenciosamente  
Equipe de Coordenação 
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